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ในเทศกาลแหงความรัก เรามักนึกถึงดอกกุหลาบ ใชสื่อแทนความรักอันเปนสากล ปจจุบันมีกุหลาบ
มากกวา 1,000 ชนิด ปลูกกระจายอยูทั่วโลก (1) วันนี้ทางสํานักงานขอมูลสมุนไพรจะพาทานไปรูจักกับ
กุหลาบมอญ (Damask Rose) หรือดอกยี่สุน กุหลาบพันธุดั้งเดิม ที่ถูกนําเขามาปลูกในประเทศไทยในชวง
รัชกาลท่ี 2  มีชื่อวิทยาศาสตรวา  Rosa damascena Mill. อยูในวงศ ROSACEAE  เปนไมพุมสูง 1 - 2 ม.  
ลําตนและกิ่งมีหนามแหลม ใบประกอบขนนกเรียงสลับกัน ใบยอยรูปไข 5 - 7 ใบ ปลายใบแหลม โคนใบมน 
ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อย ดอกสีขาว ชมพูออนถึงสีชมพูเขม และสีแดง มีกลิ่นหอม ออกเปนชอที่ปลายก่ิง   
กลีบดอกซอนกันหลายชั้น เมื่อดอกบานเต็มที่วัดขนาดเสนผานศูนยกลางได 4.5 - 7 ซม. พบไดในหลายพื้นที่
ทั่วโลก ทั้งเอเชีย (พบมากในอินเดีย) ประเทศแถบตะวันออกกลาง และยุโรป โดยเฉพาะในประเทศอิหราน 
ตุรกี และบัลกาเรีย มีการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากดอกกุหลาบมอญกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการใชประ
โยขนในการผลิตเครื่องสําอาง          

 ในประเทศไทย มีการใชประโยชนจากน้ํามันดอกกุหลาบมอญมาชานาน โดยการนําเขามาจาก
ประเทศอิหรานหรือซีเรีย เรียกวา “น้ําดอกไมเทศ” ไดจากการละลายน้ํามันดอกกุหลาบในน้ําตมสุก นิยม
นํามาใชเปนน้ํากระสายยาในยาขนานตางๆ สรรพคุณแผนโบราณของดอกกุหลาบมอญคือ แกไขตัวรอน แก
กระหาย แกออนเพลีย และบํารุงกําลัง เปนตน (2-4)       

 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของกลิ่นหรือน้ํามันหอมระเหยจากกุหลาบมอญ 

ไดแก ฤทธิ์คลายกังวล โดยทดสอบใหหนูเจอรบิลดมกลิ่นน้ํามันหอมระเหยกุหลาบมอญเปนเวลา 24 ชม. 
พบวาหนูจะแสดงพฤติกรรมที่บงชี้ถึงความคลายกังวล และเมื่อใหหนูดมน้ํามันหอมระเหยติดตอกันเปนเวลา 2 
สัปดาห หนูจะมีพฤติกรรมคลายกังวลมากขึ้น โดยไมกอใหเกิดอาการงวงซึม (sedation) เมื่อเปรียบเทียบกับ



ยาคลายกังวล diazepam (5)  ฤทธิ์ตอการนอนหลับ ทดสอบฉีดสารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ําของดอก
กุหลาบมอญ ที่ขนาด 500 และ 1,000 มก./กก. เขาทางชองทองของหนูเมาส เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับยา
คลายกังวล diazepam (3 มก./กก.) และกลุมควบคุมที่ใหน้ําเกลือ (10 มล./กก.) หลังจากนั้น 30 นาที ฉีดยา
นอนหลับ pentobarbital ขนาด 30 มก./กก. พบวาสารสกัดมีผลทําใหระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยานอน
หลับ pentobarbital ยาวนานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยา diazepam (6)    
 น้ํามันหอมระเหยกุหลาบมอญมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม acetylcholinesterase (AChE) 

และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึ่งเปนเอนไซมที่ทําลายสารสื่อประสาทที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการ
เรียนรูและจดจํา ผลการทดสอบพบสารสําคัญตางๆ ในกุหลาบมอญ  ไดแก citronellol, geraniol, nerol, 

และ phenylethyl alcohol และพบวาน้ํามันหอมระเหยกุหลาบมอญมีฤทธิ์ยับยั้ง AChE (60.86 ± 1.99%) 

และ BChE (51.08 ± 1.70%) ที่ 1,000 มคก./มล. โดย phenylethyl alcohol มีฤทธิ์ยับยั้ง AChE ไดดีที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับสารอื่น และเม่ือศึกษาเพ่ิมเติมพบวา phenylethyl alcohol จับกับ BChE ไดดีกวา AChE  
ซึ่งสามารถใชเปนขอมูลเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับฤทธิ์ของกุหลาบมอญตอการเรียนรูและจดจําตอไป (7)
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของน้ํามันหอมระเหยจากกุหลาบมอญเกี่ยวกับฤทธิ์ตานอาการลมชัก ฤทธิ์
ขยายหลอดลม ฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ซึ่งสวนใหญเปนงานวิจัยในหลอดทดลองและ
สัตวทดลอง โดยสามารถอานรายละเอียดของกุหลาบมอญ และดอกไมชนิดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากบทความ                
“ชาดอกไม” จุลสารขอมูลสมุนไพร ฉบับที่ 31(3) สํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล www.medplant.mahidol.ac.th คะ 
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